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Bunge é uma das
mais admiradas em
rede de profissionais
A Bunge Brasil foi eleita
umas das empresas mais ad-
miradas para se trabalhar,
segundo uma pesquisa feita
com usuários da rede social
L i n k e d In , voltada a contatos
profissionais. Nos últimos
anos, a rede tem ganhado
força como canal para o re-
crutamento de executivos.

“Além de listar as 20 em-
presas mais desejadas, o
ra n k i n g aponta os emprega-
dores com maior poder de
atração de profissionais”,
destacou a empresa, em no-
ta. Essa é a primeira vez que
a fabricante aparece entre os
primeiros colocados, ocu-
pando a oitava posição do
ra n k i n g . / Da Redação

400 BI
� De pessoas no mundo todo
fazem parte da base de
contatos do LinkedIn. O
levantamento se baseia na
analisa o comportamento dos
profissionais cadastrados.
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� A Martin Brower lançou um
novo aplicativo que otimiza
suas operações de entrega, a
partir do registro das
informações de rota das
encomendas. O aplicativo
permite que funcionários da
empresa registrem os dados
direto em smartphones. Com
isso, a empresa espera
melhorar a gestão da jornada
de motoristas. / Da Redação

� Países estão conectados à
rede do LinkedIn. Foi análise
da interação dos profissionais
cadastrados nesses países
que levou ao ranking das 20
maiores empresas.

� O laboratório Teuto fechou
uma parceria com a
m u l t i n ac i o n a l
norte-americana Pfizer para
realizar cursos de otimização
de processos internos. O
último curso, promovido em
novembro pelo Teuto, foi
apresentado aos funcionários
pela líder de Performance
Humana da Pfizer, Mariline
Tavares. / Da Redação

� O setor financeiro e de
seguros é o que paga
melhores salários no Brasil,
com remuneração média que
pode superar em até 166% a
média nacional, de R$ 2.113. O
dado é parte da 51ª Pesquisa
Salarial da Catho. Na
pesquisa anterior esse ramo
ocupava a 18ª posição do
ranking. / Agências

Especialista conta que, apesar de dificuldades enfrentadas, o setor industr ial
manteve o volume de contratação de executivos de alto escalão este ano

Experiência com economia
em crise é um diferencial
EMPREGO
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�Os executivos que têm no cur-
rículo experiência ao atuar na
indústria em períodos de crise
na economia estão em alta no
mercado. Com a perspectiva de
continuidade do ambiente ma-
croeconômico difícil em 2016,
as empresas devem procurar
mais esses profissionais.

Segundo o sócio da The
Caldwell Partners no Brasil, Ar-
thur Vasconcellos, a principal
vantagem desses profissionais
é saber lidar com cenários de
escassez de recursos e instabi-
lidade econômica. “Não basta
apenas ter experiência, porque
esse gestor pode ter tido uma
carreira sem turbulências. O
diferencial de quem lidou com
crises é outro. Esse executivo
sabe trabalhar com menos re-
cursos, como o que a indústria
viu na década de 80”, afirma.

O headhunter destaca ainda
que a procura por gestores ex-
perientes não está relacionada
a uma recolocação com salário
mais baixo, como uma estraté-
gia para as empresas reduzi-
rem custos com mão de obra.

“A avaliação de que esses
profissionais têm um diferen-
cial também não indica que
eles são, necessariamente, me-
lhores que a nova geração. A
questão é que eles podem ser,
em alguns casos, a melhor so-
lução para uma indústria atra-
vessar o momento atual, com
o setor em queda”, detalha ele.

A inquietação com a carreira
profissional, que marca a gera-
ção de profissionais mais jo-

vens, explica o consultor, é ou-
tro fator que favorece os
executivos mais experientes.

“As empresas do setor indus-
trial ainda são muito conserva-
doras. Então em um momento
de crise como esse, as indús-
trias param de investir, demi-
tem mesmo e congelam pro-
m o ç õ e s”, comenta.

O eventual acúmulo de fun-
ções que as demissões nas em-
presas acarretam e a falta de
promoções levam os gestores
mais jovens a se sentirem mais
desestimulados que os profis-
sionais com mais tempo de
carreira, observa Arthur. “Eu
recebo ligações de jovens que
estão insatisfeitos com a falta
de perspectiva, reflexo de uma
geração que troca mais de em-
prego e não gosta de esperar
por uma mudança.”

Ele afirma que, nos períodos
em que a economia apresenta
boas taxas de crescimento, as
empresas não veem problema
em contratar profissionais me-
nos experientes. “Isso aconte-
ceu quando veio a crise de
mão de obra e a indústria co-
meçou a promover jovens mais
rápido, porque faltavam pro-
fissionais para aquelas vagas.”

C o n t rat a ç õ e s
Vasconcellos conta que, com o
aumento do interesse das in-
dústrias em voltar ou iniciar
exportações, os profissionais
que trabalharam nessa área
também estão em alta no mer-
cado. “Como nos últimos 15
anos uma geração de executi-
vos se formou com experiência
em importação, porque o câm-
bio favorecia isso, hoje falta
gente com essa vivência”, diz.

O headhunter destaca que,
embora a indústria venha re-

gistrando seu pior desempe-
nho neste ano, a demanda por
contratações de executivos pa-
ra cargos de alta gestão tem se
mantido. “Eu tenho clientes
[indústrias] que não mudaram
o ritmo de contratações neste
ano e, quando precisam, reco-
locam profissionais”, revela o
consultor da Caldwell, empre-
sa especializada na contrata-
ção de altos executivos.

Ele lembra que, a principal
mudança neste ano foi o tem-
po para a conclusão dos pro-
cessos de busca e contratação
desses profissionais. “En q u a n -
to algumas empresas mantive-
ram o modelo de substituição
de executivos inalterado, ou-
tras estão com cadeiras vazias
há aproximadamente sete me-
ses, esperando mais para re-
crutar novos profissionais.”

Outra mudança é o número
de pessoas envolvidas nas de-
cisões de contratação. “Hoje eu
observo que mais gestores ava-
liam o recrutamento de um
profissional, acredito que mui-
to em função dessa maior cau-
tela, que um ambiente menos
favorável impõe”, afirma.

Vasconcellos conta que o
número de currículos recebi-
dos pela Caldwell também
cresceu em 2015. “Eu recebia
cerca de 50 currículos por dia e
hoje chegam ao escritório em
média 150, muitos são gestores
ainda empregados, mas que
estão infelizes com o acúmulo
de funções no emprego atual”,
comenta o headhunter.

Para ele, o próximo ano deve
ser melhor para as contrata-
ções no segmento, já que mui-
tas empresas fizeram os cortes
possíveis neste ano e devem
retomar o movimento natural
de substituição dos executivos.

PAULO BARETA

Arthur Vasconcellos
busca profissionais de
alta gestão para
empresas no Brasil
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